
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

 

הרמב"ם מבאר את דין השמות בהלכות יסודי התורה פרק שישי 
שאסור למחקם. וזה לשונו שם בהלכה א: "כל המאבד שם מן 

לוקה  –הוא -ברוך-השמות הקדושים והטהורים שנקרא בהם הקדוש
ת ְשָמם ִמן זרה: '-מן התורה, שהרי הוא אומר בעבודה ם אֶּ ְדתֶּ ְוִאבַּ

הּוא ָמקֹום הַּ ן לַּ , הַּ ֲעׂשּון כֵּ יכֶּם·א   ה'ֹלא תַּ  ד[".–ם יב, ג' ]דבריֹלהֵּ
ולא כל המוחק, כדי ללמדנו  המאבד כלנשים לב שהרמב"ם פוסק 

לוקה, וכן  –כי גם מי שחותך או מפריד את השם בכל צורה שהיא 
מי שמוחק אות אחת בלבד הוא בגדר מאבד. ואם היה אומר "כל 
המוחק" היינו עלולים לסבור, כי מי שמוחק אות אחת אינו לוקה 
עד שימחק את כולו, ואינו כן, אלא כל מי שגורם להשחתת שם בכל 

 לוקה. –צורה שהיא 
בהלכה ב שם, הרמב"ם מבאר לנו מהם שבעת השמות הקדושים 

הא -ואו-הא-זה לשונו: "ושבעה שמות הם, השם הנכתב יודהללו, ו
לוה, ·ל, וא·יוד. וא-נון-דלת-והוא השם המפורש או הנכתב אלף

באות. כל המוחק אפילו אות אחת ·די, וצ·היה, וש·להים, וא·וא
משבעה שמות אלו לוקה". וכן כותב ָמרי שם באות ג: "וברור 

מובן,  שכאשר מוחקים אות אחת מן השם הרי שאר השם אין לו
 והרי איבד אותו".
יוד, הם בגדר שם -נון-דלת-הא והשם אלף-ואו-הא-נמצא, שהשם יוד

אחד, שהרי כתב ביניהם "או", ואילו בין שאר השמות כתב את וו 
החיבור כדי ללמדנו שכל אחד מהם הוא שם נפרד. וזה לשונו של 

 ָמרי יוסף קאפח בביאורו שם )אות ב(:
ולפיכך כתב 'או הנכתב' ולא באות וו "ומנה הויה ואדנות באחד, 

המוסיף על הראשונים כמו בשאר. והטעם שמנאם באחד מפני 
הנבוכים ]א, סא[. ואם הויה נקרא -שהוא כינויו וכמו שכתב במורה

שם המפורש, הרי אדנות נקרא שם המיוחד, וכמו שכתב בהלכות 
הם זרה ]ב, ז[, ]בעניין המגדף את ה'[: 'וייראה לי שעל שני-עבודה

 הוא נסקל'".
נמצא, כי שם אדנות הוא כינויו של שם הויה, כלומר בכל מקום 

הקודש שם הויה אנו קוראים אותו בכינויו במילת -שמופיע בכתבי
אדנות, ולכן הם בגדר שם אחד. ובהמשך נראה, כי גם את השם יה 
אסור למחוק וגם עליו לוקין מן התורה, ורבנו לא מנאו בפני עצמו 

 מקצת שם המפורש, וקדושתו נובעת ממנו.מפני שהוא 

 שיבושי הדפוסים והנוהים אחריהם
היד, -לעיל העתקנו את פסיקת הרמב"ם לאור נוסח מדויק של כתבי

ברם בדפוסי הרמב"ם שיבשו את הנוסח בעניין זה כמו בעניינים 
רבים אחרים, ורוב מפרשי הרמב"ם והגדולים שבהם, החזיקו 

הדפוסים המשובשת, ודבר זה גרם  תורה בגרסת-בידיהם את משנה
לטעויות רבות בהבנת הרמב"ם, ושגיאות רבות הונצחו בהלכה 
בעקבות זאת בנושאים רבים )דוגמה מצערת ביותר היא שיבוש 
-הקלף והדוכסוסטוס, ראו את מאמרי באתר בעניין כשרות ספרי

 התורה לדעת הרמב"ם(.
, וזה לשונו מכל מקום, ָמרי מעיר על שיבושי הדפוסים והמפרשים
היד העתיקים -שם על נוסח ההלכה שהובא לעיל: "כן הוא בכל כתבי

והוא הנוסח הנכון, ולקמן אביא את דברי הכס"מ ומקצת המפרשים, 

שנתלבטו ונסתבכו בכל מיני נוסחים בלתי נכונים. ואין ספק שכך 
היה' וכתבי ·תה נוסחת רבנו בש"ס. ובדפוסים השמיטו 'איהי
לוה' עם אות הסמיכות או ·להי' היא 'א·כי 'א להי', וטעות הוא,·'א

 הכינוי, ואם כך מדוע לא שאר הטיות הכינויים?".
כלומר, אם גרסת הדפוסים היא הנכונה, מדוע הרמב"ם ציין בהלכה 
רק הטיה אחת, מדוע לא ציין הטיות נוספות? ואוסיף, כי בהמשך 
דבריו רבנו הרמב"ם עוסק באותיות הנוספות שבאות לפני השם 

חריו, מדוע אפוא שיזכיר כאן, בהלכה שעוסקת בשמות הקדושים וא
 הבסיסיים, את התוספות של השמות, כאשר עוד לא הגיע לדון בכך?
בסוף דברי הכס"מ שם ָמרי מעיר על דבריו, וזה לשונו: "וברור כי 
כל הנוסחות שנזדמנו לו משובשות, והנכון כדלעיל, ולא שם לבו 

תב רבנו 'או', ובכל השאר בוו מוסיף. למה שכתב ]רבנו[: דבאדנות כ
ועיין פר"ח שפלפל והקשה על הכס"מ, ועיין בי"ד שדחה דבריו. ועיין 

ן שכל דבריהם על י"מ שנדחקו בנוסחי הדפוסים, וכיוגם בא"י וז
בסיס נוסח משובש לא הבאתים". וכמה העמיסו המפרשים לחינם 

 על רבנו...
המפרשים השונים,  ָמרי מוסיף וכותב שם על פלפולי והנדוזי

"ואין דבריו נכונים" )על הסד"מ( או "ואין דבריו  ביטויים כמו:
)על הרד"ע( או "ואין לדבריו מוצא" )על הלח"מ(. ונצרף גם  נכונים"

"ע"ש שהאריך לפרש מהו שם המפורש  את דבריו על הרדב"ז שם:
-בדברים רחוקים משיטת רבנו ופירושו בספרו הקדוש מורה

ועיין עוד סימן תרי"ז, וח"ו סימן בקכ"א, וכל אי  הנבוכים ]...[.
 הדיוקים בדברי הרדב"ז נתבארו בדברינו לעיל".

הבאתי את כל הדוגמאות הללו, כדי להצביע על תופעה קשה מאד 
תורה, והיא חוסר ההבנה של המפרשים, ללא יוצא מן -במשנה

הכלל, את דעת רבנו בפסיקתו וכל שכן בהשקפותיו. מפני שרובם 
הנבוכים, לא היה בידיהם -המכריע לא הכירו כמעט כלל את מורה

המשנה, ולעתים לא רחוקות אף שגו בהבנת רבנו מפני -פירוש
שנעלמו מהם הלכות מפורשות בדברי רבנו. קצרו של דבר, רבים 

 מהם רחוקים ממחשבתו הזכה של רבנו כרחוק מזרח ממערב.
תורה להרמב"ם -במשך מאות רבות בשנים, למדו את הספר משנה

דרך זגוגיתו העכורה של נוסח הדפוסים, ומבעד מסכים אטומים 
ת עומק ידיעתם א-שהבדילו אותם מרבנו הרמב"ם ומה' יתעלה. אי

ת מחשבתו של רבנו, גרמה להם לתלות ברבנו שיבושים, הזיו
תורה הוא חושף אותנו -י למשנהרוהבלים. לכל אורך פירושו של מָ 

לתופעה זו, ובזכותו למדנו עד כמה אנו צריכים להודות ולהלל 
עולם על שזיכה אותנו בדורנו ללמוד רמב"ם צח וברור, נקי -לבורא

שי הרמב"ם, שלא ידעו ולא יבינו. משיבושי הגלות ומסיגי מפר
ובמאמר אחר כבר תיארתי את פעלו המבורך של ָמרי בעקרֹו את 
הזגוגית העכורה והאטומה, ובזכותו אנו מסוגלים להביט במשנתו 
הצלולה של רבנו ולראותה במלוא הודה והדרה )וראו את מאמרי 

 משלים מפעלו של ָמרי"(. –באתר אור הרמב"ם: "מקבילי 
 

  

 אחלק  – שבעת השמות שאסור למחקם  הלוי יצ"ו-אדיר ב"ר יוסף דחוח
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 תשע"ח אלול
י רֵּ  בשכ"ט ִלְשטַּ

 

 16לק"י, גיליון 

 המשך בעמ' הבא

 חמישי! מיבי הנבוכים-לימוד מורהיישר כוח למשתתפי 
 ויהי ה' עמכם גיבורי החיל! חזקו ואמצו!

 

תימן במאה העשרים, -נשאל הרב יוסף קאפח, גדול חכמי יהודיפעם 

מה יחסו לאזכרות יארצייט? הוא השיב: "בהתאם למנהג הרמב"ם". 
השואל חיפש בספרי הרמב"ם וחזר אל הרב קאפח, תוך שהוא מתלונן 

על כך שהוא לא מצא מאומה בעניין זה בכתבי הרמב"ם, "בדיוק!" 
 השיבו הרב יוסף קאפח...

 yearפירושה  yahrהמלה יארצייט מקורה בגרמנית: ]

 .[כלומר זמן timeפירושה  zeit-כלומר שנה, ו
 הסיפור תורגם מאנגלית, והוא מופיע באינטרנט בכתובת:

thejc.com/judaism/jewish-ways/observing-yahrzeit-1.55202 

 

 כנסתה-נדיבי הלב ויקרי המחשבה, אנשי ביתתודה ל
אהבה לאמת בעלון מתוך  על תמיכתםחיים" נתניה, -"מקור

 ולשלום יבורכו ממקור הברכות ויזכו לברכת אבות!

 



 

 משמעות השמות הקדושים
לדעת רבנו הרמב"ם, לכל אחד משבעת השמות הללו יש הוראה 
מיוחדת משלו. וכך מתמצת ָמרי יוסף קאפח נושא זה בפירושו שם, 

ל ·ל שם בפני עצמו ולא מנה יה, כי א·וזה לשונו: "והטעם שמנה א
ץ ָלָקחכמו ' תוקף וחוזקיש לו הוראה מיוחדת, עניינו  י ָהָארֶּ ילֵּ ת אֵּ ' ְואֶּ

בל יה אין לו הוראה מיוחדת אלא אסור למחקו ]יחזקאל יז, יג[. א
כמו שכתב לקמן בהלכה ד מפני שהוא מקצת שם המפורש, ונראה 

-פי שכתב רבנו במורה-על-ברור דלוקין עליו דבר תורה. ]...[ אף
, הרי לעניין מלקות הוא כמו שכתב הנצחיהנבוכים ]א, סג[ שעניינו 

טז, יז על יה, כאן שהוא מקצת שם המפורש. וכמו שדרשו בשמות 
 אין השם שלם וכו' ]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(, שם[".

ל שעניינו תוקף וחוזק, והשם יה שעניינו ·למדנו אפוא על השם א
כן אינו נמנה כשם בפני עצמו, כי כל תוקפו -פי-על-הנצחי, ואף

וקדושתו נובעים מן השם המפורש. בהמשך דבריו שם, ָמרי מלמד 
 ת נוספים, וזה לשונו:אותנו על משמעותם של שמו

הנבוכים ]א, סא[: 'מפני -"ונקרא שם הויה 'מפורש'. כתב רבנו במורה
שהוא מורה על עצמו יתעלה הוראה ברורה שאין בה שיתוף, אבל 
שאר השמות נגזרים מן הפעולות'. ויש שפירשו 'המפורש' המופלא, 
כלומר שאין הוראתו מובנת וידועה לנו, וכמו שתרגם אונקלוס 

ֹלא ְמָפְרָשא. גם יונתן בשופטים ]יג,  –את' בדברים ]ל, יא[: 'ֹלא ִנְפלֵּ 
ִלאי'  ש". –יח[: 'ְוהּוא פֶּ  ְוהּוא ְמָפרַּ

-ואו-הא-כלומר, יש שתי אפשרויות להבין את השם המפורש יוד
שם זה מורה על ייחוד השם באופן ברור שאין בו שיתוף  (1הא: 

-רהכלל, ואין אנו יודעים בדיוק את סודו בימינו. וכך כותב ָמרי במו
(: "כלומר שאין שום דבר אחר נקרא בשם 4הנבוכים )עמ' קא, הע' 

זה, ואין מאומה מתכנה בו, אלא מיוחד הוא לה' בלבד. ונוסף על 
כך, אין אנו יודעים את הוראתו כיוון שאין אנו יודעים את אופן 
קריאתו. וכדי להוציא מדעת המעוננים והמנחשים מיני ִנקודים 

נו כי עניינו היה ידוע לפי מונחי הלשון שונים ומשונים, כתב רב
שם זה מורה על כך שמדובר  (2שהיו ידועים אז ונשתכחו מאתנו"; 

בשם מופלא אשר לא ניתן להגיע עד חקר אמיתתו, מעין מה שנאמר 
" )שמות לג, כ(. וכל שאר ִכי ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחילמשה רבנו ע"ה "

למדים על אופני הנהגתו של השמות מורים על פעולותיו, כלומר מ
 הבורא את העולם והנבראים. וסיים ָמרי שם את דבריו בעניין זה:

להים ·, שכך תרגמוהו הקדמונים. ואהראוי לעבדולוה עניינו ·"וא
-הנבוכים ]א, ב[, אף-]עניינו[ דיין ושופט וכמו שכתב רבנו במורה

-לוה·א-ל·פי ששם ]ב, ל[ צירף את שלושת השמות הללו א-על
 ".שפיטה ומשילה, ופירשן עניין להים·א

 עשיית "נפלאות" בשמות קדושים
-נסיים את דברינו בציטוט שני קטעים חשובים מתוך הספר מורה
הנבוכים, מפני שהם מלמדים אותנו על היחס הנכון לשמות 
שנמצאים ב"ספרים הקדושים", ומרחיקים אותנו מן הכיעור ומן 

 הדומה לו, וזה לשון רבנו שם )עמ' קב(:
לבך הזיות כותבי הקמיעות, ומה על "]על השם המפורש:[ ואל יעלו 

שתשמע מהם או תמצא בספריהם הטיפשיים, שמות שהם מצרפים 
, שמותאותם שאינם מורים על שום עניין כלל, וקוראים אותם 

ומדמים שהם צריכים קדושה וטהרה, ושהם עושים נפלאות ]יש 
ים, ויש אפילו לפתיחת מועיל לפרנסה, ויש לעקרות, ויש רופא חול

שמים לכל המשאלות[, כל הדברים הללו סיפורים שאין ראוי -שערי
לאדם שלם לשמעם, כל שכן לסבור אותם. ולא ייקרא שם המפורש 

 בשום אופן זולת זה השם בן ארבע אותות".
, ָמרי יוסף קאפח מלמדנו על היקף התופעה החמורה 30ושם בהע' 

יות ל"שמות קדושים": "מראשי הזו, וכיצד השוטים מצרפים אות
פסוקים וסופי פסוקים, וראשי תיבות ואמצע תיבות וסופי תיבות, 
וכדומה, כגון בחילופי תיבות אלפא ביתא לצורותיה השונות. ואשר 

מים וספרים רבים מלאים מהם -בזמנים אלה פרץ הדבר כפרץ
ומהמיהם" )וראו לדוגמה את מאמרי באתר על השם דיקרנוסא 

 צרות והוא כינוי לישו(.שמקורו בנ

רבנו הרמב"ם שם, מוסיף ומתאר כיצד התפתחה תעשיית "השמות 
 (:דהקדושים", וזה לשונו )עמ' ק

"וכאשר מצאו האנשים הרשעים הבערים את הלשונות הללו ]בעניין 
הקודש בספרות חז"ל[, מצאו מקום לשקר ולדבר ]דברים -שמות

 שםצו ואומרים זה אשר לא כן על ה'[, שמצרפים איזה אותות שר
כך נכתבו אותם -פועל ועושה אם נכתב או נאמר באופן פלוני. ואחר

הכזבים אשר בדה אותם הרשע הבער הראשון, והגיעו אותם 
מידה -הספרים לידי הכשרים החלשים הפתאים, אשר אין להם קנה

להבחין בין אמת ושקר והצניעום, ונמצאו בעיזבונם, וחשבו בהם 
ֲאִמין ְלָכל ָדָברבר 'שהם אמת, כללו של ד ִתי יַּ ' ]משלי יד, טו[. וכבר פֶּ

בביטול הזיות  אל העיון נו העדיןייצאנו ממטרתנו הנעלה ועיונ
, אלא שהביאנו ההכרח לכך כיוון שביטולם גלוי לכל מתחיל בעיון

 שהזכרנו את השמות ועניינם ומה שנתפרסם עליהם אצל ההמון".
הם הכשרים החלשים הפתאים (, מי23ָמרי מוסיף שם הסבר )בהע' 

שנזכרו בדברי רבנו, אשר מצאו את "הספרים הקדושים" בעיזבון 
אותם הרשעים הראשונים, וזה לשונו: "בני אדם הספקנים, 

זרה יש בה ממש. -החוששים להכריע לכאן או לכאן שמא גם עבודה
 ומפני הכבוד לא אציין ספרים".
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רי יוסף קאפח  פנינים מתורתו של ָמ

הדעה וההשקפה שנצטיירה בלב מתוך  – ]בערבית[ "'אעתקאד'
 (.94מחקר וידיעה" )תורת חובות הלבבות, עמ' לא, הע' 

עליה בכל מקום, לא וזו הידיעה שרבנו הרמב"ם ורס"ג מדברים 
סתם אמונה שטחית שמתקבלת במסורת, וכקלות קבלתה כך 

 קלות נטישתה.

"מצוה אחת לשם המצווה ]=ה' יתעלה[ בלבד לאחר ידיעת 
המצווה ]=ה' יתעלה[, שקולה כנגד הרבה מצוות הנעשות בלי שני 

 (.1' , העשם)התנאים הללו" 
למדנו אפוא על שני תנאים חשובים לטוהר קיום המצוות: עשיית 

בעולם, ועשיית המצוה מתוך המצוה לשם שמים ולא לשום מטרה 
 ידיעת ה' יתעלה.

, שם)י שקולה כנגד הרבה עבירות לתיאבון" ִר "עבירה אחת מתוך מֶּ 
 (.2' הע

אומר רבנו בחיי שם בעמ' לב: "ולפיכך יזמתי לחבר בעניין זה ספר 
רה על ההנהגה הישרה, מנחה אל ]...[ מבאר את הדרך הטוב, מו

הליכות הקדמונים, ]...[ מפכח מן הפתיות, מקיץ מן השינה, מעורר 
אל ידיעת ה' ותורתו, מדריך לדרישת ההצלה ]...[". ושם מעיר ָמרי 

(: "משפט זה מובנו במקור, שהספר הזה מדרבן משגר 16)הע' 
 ושולח את האדם להשיג את מפלטו הנפשי והצלתו הרוחנית".

: "ויש שתהיה המחשבה במצוה בעמ' לא אומר רבנו בחיי שם
פי שאינו יכול -על-והתשוקה לעשותה מצד היודע את ה', ואף

 .להוציאה לפועל, שקולה כנגד הרבה מצוות מזולתו"
(: "כלומר, ממי שאינו יודע את 3וָמרי יוסף קאפח מעיר שם )הע' 

פי שביצע את עשיית המצוה בפועל". נמצא, כי מי -על-ה', אף
שיודע את ה' ורק חושק ומשתוקק לקיים מצוה, שכרו גדול 

 עשרות מונים ממי שאינו יודע את ה' ומקיים מצוות בפועל!

י משכחת מה שהושג בלבי ויראת: ")עמ' לב( אומר רבנו בחיי שם
מהם ]=מחובות הלבבות, כלומר המצוות שבמחשבה ובמצפון[, 
והתפרדות מה שנקשר בדעתי מהם, עם מיעוט העוזרים עליהם 

 ".מאנשי דורנו
עוד גורם שלילי (: "כלומר, 9וָמרי יוסף קאפח מעיר שם )הע' 

]בנוסף לשכחה הטבעית[ הוא מיעוט העוזרים עליהם ]=העוזרים 
יעים לקיום חובות הלבבות[, כי אילו היו רבים כפי שהם והמסי

]=כפי ריבוי חובות הלבבות[, ובני אדם נוהגים בהם ועוזרים זה 
 לזה בקיומם היו נזכרים, כיוון שהם מנהגי החברה והליכותיה".

אומר רבנו בחיי שם: "וידעתי כי יש אכזבה שגורמה המורא, ויש 
הפסד סיבתו הזהירות. וזכרתי מאמר האומר: הזהירות היא שלא 

 להגזים בזהירות".
 ."יודע מקורופתגם פילוסופי שאיני "(: 27וָמרי מעיר שם )הע' 

וכמה נמנעים מעשיית הטוב ודבקות בדרך האמת בשל זהירותם 
 המופלגת ורתיעתם שמא יבולע להם ולממונם.



 

 

הכפורים -ויוםהשנה -בהתקרב ימי ראש
רשאים אנו לומר: צדקה עשו אתנו קדמונינו 
שקבעו לנו את ה"ימים הנוראים", שאלמלא 
הם מי יודע אימתי נוכל להתפנות מעיסוקנו 

נפשנו -ומטרדותינו כדי לעשות חשבון
ועמלנו בכל תקופת השנה. ימים אלה 

תשובה -שתחילתם אלול, מרכזם עשרת ימי
תם הכפורים, אין כמו-וכותרתם יום

להתעלּות ולעיון מדוקדק במה שנעשה 
 בעבר ובמה שייעשה בעתיד.

הנה אנו קוראים בהרמב"ם בהלכות תשובה: 
השנה -פי שתקיעת שופר בראש-על-"אף

גזירת הכתוב רמז יש בו, כלומר עורו עורו 
קטע המושמע  –ישנים משינתכם" וכו' 

השנה -בציבור לפני התקיעה בשופר בראש
מת לב האדם ומגמתו להפנות את תשו

להרהור במעשיו, לתיקון עצמו ולבחינת 
התנהגותו כלפי שמים וכלפי הבריות, 
בחינת: "וחפשו במעשיכם וזכרו בוראכם 

 וחיזרו בתשובה".

אכן, קשה שלא לומר שאין אנו שקועים 
הזמן ואין אנו שוגים בהבל וריק. ואין -בהבלי

המדובר ביחיד אלא גם בציבור. התופעות 
 –לאחר השגת עצמאותנו  המשונות בחיינו

ריב האחים בין הפרט והכלל, הנטייה לראות 
עולם וההליכה אחר -שעה קודמים לחיי-חיי

הפיתויים הקלים הקלוקלים והמגרים מכל 
מטשטשים את ההבחנה  –הסוגים והגוונים 

-בין עיקר לטפל, בין מצוות עשה למצוות לא
תעשה, ותוכן חיינו הולך בעקבותיהם 

 תוכן.-וסרונעשה מקרי ומח
האם אנו מנסים לצלול למעמקי נפשנו 
-ולתהות על מעשינו? דומה שבמהומת
החיים הגדולה כמעט אין איש עושה זאת. 
האדם בישראל כמעט שכח את עברו ועתים 
אף מנסה להתרחק ממנו. אף מה שבהישג 
ידו ככלל אינו עוד שובה את לבו. הוא נסחף 

החיים הסואנים ושעתו אינו פנויה -בזרם
חשב פעלו ולטהר את דרכו. כל כולו שקוע ל

במ"ט שערי החומריות, ההנאה והקנאה, 
מתרחק מחבריו, מבעיות העם הגורליות 

ועתים מעצמו הוא. לכן קיימת תהייה 
ומבוכה לגבי העתיד, ויש ונדמה שאין גם מי 

קיימא ותהא -שיחשוב על שום ערך בר
 חיוניותו חשובה ככל שתהיה.

הנוראים, שנתקדשו והנה באו ארבעים יום 
למען האדם כדי לזכור מעלליו ולפשפש 
במעשיו. האם נשכיל בהם לכוף על עצמנו 

ידי הרהור -טהרה מסיגים בלתי רצויים על
 תשובה וחרטה?

אכן, ימים אלה לעם היהודי הם זמן לתיקון 
די. ימים שבהם עלינו ·העולם במלכות ש

להיות נרעשים מפחד ה"זוכר מעשי עולם 
ורי קדם". וכשם שבהם יש ופוקד כל יצ
חיינו הפרטיים, כך יש לבחון -לבדוק מערכות

לסילוק  –חיינו הכלליים -בהם את מערכות
מחיצות, להתקדשות מסטיות, ולהיטהרות 
מדעות קדומות המטות אותנו מערכי חיינו 

 הנצחיים.
העת -מאמר זה פורסם לראשונה בכתב

.4השנה תשכ"ה, עמ' -ב ראשדעת ט, ער

    הארץ וביצת התרנגולת-סיבוב כדור :יום-המדע בחיי היום  יצ"ו לעזר קייסיא
פי -על ומופלא, סביבנו באופן נפלא להעולם שבו אנו חיים מתנה
טבע בו מאז בריאת העולם. הקב"ה חוקים מסודרים ומדויקים ש

אשר לא ניתן ים של החומר זעירמתנועתם של החלקיקים ההחל 
הענקיים לכת ה-עד לכוכביו לראות אותם ללא עזרים טכנולוגיים,

 .הרחוקים מאתנו מרחקים עצומים
ברם, לא רק בדברים הזעירים או העצומים הרחוקים הקב"ה טבע 
את חותמו, מדי יום ביומו אנו עדים לתופעות פיזיקליות הקרובות 

שמדובר בתהליכים פיזקליים יודעים  אנו לא תמידינו, אך מאד לחי
 אשר מניעים וגורמים לאותן התופעות. נציין שתי דוגמאות:

ועה חוק שימור התנהחשובים נקרא " אחד החוקים הפיזיקלייםא( 
שגוף מסתובב ימשיך להסתובב כל עוד  ,קובע זהחוק הסיבובית". 

הארץ מסתובב -זה, כדור לפי חוק. חיצוניים כוחותלא פועלים עליו 
סביב צירו ואינו עוצר, מפני שאין שום כוח חיצוני שמשפיע על 
תנועתו. אמנם, יש מחקרים שטוענים שהירח משפיע על תנועתו 

הארץ ומאט את מהירותו, אך השפעה -הסיבובית המתמדת של כדור
 זו היא השפעה אפסית.

ת מהן קשה רכה )לא מבושלת( ואחאחת מהן  ,י ביציםתלפנינו שב( 
ה ואיזו הרכאיזו , מבלי לשבור את הקליפה)מבושלת(, כיצד נדע 

, הביצה שתסתובב הביציםתשובה, נסובב את שתי  ?הקשה
 במהירות היא הקשה, והביצה שתסתובב באיטיות היא הרכה.

ברם, אם ננסה לבלום בעזרת האצבע את תנועת הסיבוב של 
לאחריו נרפה, נגלה  ידי מגע נקודתי כהרף עין, ומיד-הביצים, על

תופעה מעניינת: אף שהביצה הקשה מסתובבת במהירות רבה יותר 
באופן מוחלט  וצרתע ת האצבע הקלהבליממאשר הביצה הרכה, 
ת. לעומת זאת, הביצה הרכה לא מושפעת את תנועתה הסיבובי

באופן חד מהבלימה הקלה, והיא ממשיכה בתנועתה הסיבובית 
 בקצב איטי יותר.

זה חוק . חוק ההתמדהההסבר המדעי לכך נעוץ בחוק נוסף שנקרא 
סח ּוונ (י"זילת המאה התחי )יהפיסיקאי גלילאו גליל ידי-נתגלה על

מוכר גם כחוק הראשון הק ניוטון )יאייז ידי-על באופן מדויק יותר
שגופים נוטים להמשיך במצב המנוחה או  ,קובע . חוק זהשל ניוטון(

 רוצים לשנות את מצבו של גוףאנו ם, ואם התנועה שבו הם נמצאי
 לאורך זמן.להפעיל עליו כוח  מסוים יש

נחזור עתה לביצה, החלבון והחלמון בתוך הביצה הרכה נמצאים 
אשר כבמצב צבירה נוזלי או ליתר דיוק בצורת נוזל סמיך וצמיגי. 

, עובר זמן מה עד שהכוח שאנו מפעילים רכהאנחנו מסובבים ביצה 
בובית מתפשט לכל חלקיה הפנימיים של הביצה. כי סיהתנועה ב

ככל , ובשונה מגוף מוצק, נוזל לא מעביר ביעילות כוח בין חלקיו
פיזור הכוח שהנוזל פחות סמיך ויותר נוזלי כך הוא פחות יעיל ב

קשה לגרום לביצה רכה להסתובב  ,לכןו. ובהעברתו לכל חלקי הגוף
הפעלנו איננו מתפשט כוח התנועה שכי  ,ביעילות כמו ביצה קשה
התוכן הנוזלי הפנימי שלה נשאר זמן מה במהירות בתוך הביצה, ו

ומפריע לתנועת הקליפה המוצקה  ,דומם )מתמיד במצבו הקודם(
 והביצה כולה.
 קשההביצה האת סיבובה של  מעט יםבולמאנחנו ברם, כאשר 

הקליפה המוצקה אמנם עוצרת מיד, אבל  –מתרחש תהליך הפוך 
והיא  לא עוברים באותה מיידיות לתוכן הביצה, הבולמים הכוחות

 .הסתובב עוד כמה שניות אחרי שהקליפה נעצרהממשיכה ל
כלומר, כאשר מרימים את האצבע שעמה בלמנו מעט את סיבוב 
הביצה הרכה, התוכן הצמיגי של הביצה, שהמשיך בינתיים 
להסתובב, מעביר כוחות לקליפה וגורם לה להמשיך ולהסתובב. 

תיעצר באופן מיידי בבלימת סיבוב הביצה, לעומת זאת, ביצה קשה 
שהרי כוחות הבלימה מתפשטים במהירות בתוכן הביצה, והיא 

 מגיבה לבלימה מיד כחטיבה אחת.

 חשבון היום והאדם הלוי יצ"ו -יוסף דחוח

ר' אהרן שמואל חמדי ז"ל נהג להזמין את בניו לומר קדיש דעתיד 
הכנסת. וכאשר שאלו אותו "האם אינך חושש להזמין את -בבית

בניך לומר קדיש דעתיד?", השיב: "אני רוצה לשמוע אותם 
  בחיים"...וליהנות מהם ועוד אני 

עוד סיפר לי ידידי היקר שלמה שוקר יצ"ו, כי הוא זוכר כיצד ָמרי 
דוד עואץ' היה מזמין את בנו שלום הי"ו לומר קדיש דעתיד, 
וכאשר היו מתפלאים עליו, מדוע אינו חושש שמא יש בזה סימן 

 ..."רע, היה משיב להם: "אני רוצה לשמוע אותו ועוד אני בחיים
ם הללו, שעלינו לירוא רק מה' יתעלה, ולא למדנו אפוא מהאישי

לנו ולא ממי שיעשה לנו עין הרע ויזיק משום "סימנים" דמיוניים, 
הזיות ומאמץ לחיקו מי שמקפיד בעיניו, כי כל אלה הבלים, ו

ומענישים אותו בהבלים שבהם  ,אלה מקפידים עליו מן השמיםכ
 מידה כנגד מידה. –הוא מאמין 
 הרמב"ם בבאור עין הרע במשנת רבנו.באתר אור  וראו מאמר

קלי קורקט" שכה נחשבת בחוגי ימה חשב רס"ג על גישת ה"פוליט
על הפסוק בפירושו למשלי דבריו  התקשורת והפוליטיקה? הנה

"ועוד  :ם" )ב, טו(תָ לוֹ גְ עְ מַּ ים בְ זִ לוֹ נְ ים ּושִ קְ ם עִ יהֶּ תֵּ חֹ ְר ר ָאשֶּ "אֲ 
תיהם עקשים, עניין העקשות והנלוזות ממעשיהם אשר ארחֹ 

 ]...[ ואם אמרו מלה אמרוָה שקולה, כדי שלא יהיה בדבריהם ,והוא
דבר ברור כלל, וכל הדברים הללו ממה שמתעב ה' יתהדר 
ויתרומם, ואינו אוהב כי אם השלמות והתום והמישרים, כמו 

 ' ]שם יא, כ[".ךרֶּ י דָ ימֵּ מִ תְ  נוֹ צוֹ ְר ב ּוי לֵּ שֵּ קְ ת ה' עִ בַּ עֲ וֹ ת: 'שאמר
 

-ברק, מדוע בהיותו שליח-פעם נשאל הרב אהרן חמדי ז"ל מבני
להיכם ·ציבור הוא אינו חוזר ואומר בסוף קריאת שמע "ה' א

אמת"? והוא השיב, אם הקב"ה היה רוצה להשלים את מנין 
שמע לרמ"ח, וכי היה לו קשה להוסיף עוד שלוש -התיבות בקרית

אנחנו נבוא ונוסיף? "לא מדוע  ,הוא יתעלה לא הוסיף מלים? ואם
 תוסף עליו ולא תגרע ממנו"...



 

 

 תקיעה בשופר בחודש אלול איר בן אברהם עפארי יצ"ו מ

-במדרש תנחומא )כי תשא, לא( נאמר, שמשה רבנו עלה אל ה' בראש
ישראל שעשה את העגל, וירד -חודש אלול כדי לבקש רחמים על עם

ְחִתי הכיפורים לאחר שה' אמר לו "-לאחר ארבעים יום ביום ָסלַּ
ָךכִ   " )במדבר יד, כ(.ְדָברֶּ

בפרקי ר' אליעזר המיוחסים לר' אליעזר הגדול )פרק מו(, מוסיפים 
י ָהָהָרהעל דברי התנחומא לעיל מדרש על הפסוק " לַּ ה אֵּ " )שמות ֲעלֵּ

כד, יב(, וזה לשונו: "והעבירו שופר בכל המחנה ]...[ והקב"ה נתעלה 
ֹלִהים חודש אלול[ באותו שופר שנאמר: '-אותו היום ]ראש ָעָלה א 

' ]תהלים מז, ו[, ועל כן התקינו חכמים שיהיו ְבקֹול שֹוָפר ה'ִבְתרּוָעה 
חודש אלול בכל שנה ושנה". לא נאמר מי הם -תוקעין בשופר בראש

החכמים שהתקינו לתקוע בשופר בכל חודש אלול, אבל ר' דוד לוריא 
יום ה)רוסיה, המאה הי"ט( מעיר במקום: "שנתעלה ה' בשופר של 

ההוא, שהיה לכבוד נעלה לשם ה' שחזרו ישראל בתשובה גמורה, 
וגדרו גדר עתה ]=בימינו[ מעצמן בתקיעת שופר זה, שלא יבואו 

הלקט סוברים -לטעות עוד". כאן מופיע בסוגרים שהרוקח ושבלי
חודש אלול: "משמע שמשה -שמשה רבנו ציווה לתקוע בשופר בראש

 ]רבנו[ הוא שציווה לתקוע".

קום, אשריהם ישראל המקפידים לתקוע בכל יום מימי חודש מכל מ
אלול כדי לעורר את עצמם לתשובה שלימה, למרות שההבנה 
הפשוטה ממדרש פרקי ר' אליעזר, המיוחס לר' אליעזר בן הורקנוס, 

 חודש אלול.-שהתקיעה היא רק בראש

תימן ו"הסליחות" אצל -ומכאן למנהגי האשמורות אצל יהודי
עשרה מידות -וגם אלו נוהגים לתקוע ולומר שלוש הספרדים, שאלו

משה רבנו שהה של רחמים מדי בוקר, במשך ארבעים היום שבהם 
הכיפורים. רבנו הרמב"ם לא הזכיר את המנהג הזה, -יוםלבהר עד 

הכיפורים כימים -השנה ליום-והוא ציין רק את הימים שבין ראש
 ג, ט(.הכנסיות )הלכות תשובה -שבהם נוהגים להשכים לבתי

מנהג תימן מאז ומתמיד היה לקום באשמורת הלילה )לא הבוקר(, 
הכנסת היו מלאים במתפללים וגם ילדים, והיו -וזכורני בילדותי בתי

גם נשים שהיו מגיעות לספק שתיה חמה לציבור ו"כעכים" טריים 
שנאפו במיוחד. נעימת האשמורות ניגנה על מיתרי הלב, והילדים 

 שליח הציבור ב"בקול גדול" וערב.יחד עם הציבור ענו ל
הכנסת נכנעו לסמרטפונים והמחשב ש"כילו הכל" -כיום רוב בתי

ואין בעלי קול, וכמעט שאין בקיאים בנעימת האשמורות, וגם אלו 
עים" ועל אלה אני בוכיה.הנוהגים לתקוע נשמעים "מקרט

תורה-לפני הוצאת ספר קדיש בתרא )תתקבל( ו יצ" הלוי-אדיר ב"ר יוסף דחוח

כידוע, מנהג שרווח ופשט בדורות האחרונים לומר קדיש תתקבל 
תורה בשחרית של שבת. ברם, לכאורה מנהג זה -לפני הוצאת ספר
ל את הצגת הדברים אינו כדין ואינו  ג אבותינו הקדמונים. ָנחֵּ כנוהַּ

התפילה שבסוף ספר אהבה )מהדורת ָמרי, -בדברי הרמב"ם בסדר
צבור אחר שגומר -כל קדיש שאומר שליח קדיש בתרא.עמ' תשכ(: "
אלא כל העם שומעין אותו  שאינו אומר אחריו כלום,התפלה, 

תתקבל יוצאין ונפטרין, נהגו העם כולם להוסיף בסופו נוסח זה: 
 ".צלותכון

שמו הקדום של קדיש תתקבל הוא "קדיש בתרא".  א(למדנו אפוא: 
ולא לחינם שמו כן, מכיוון שהוא נאמר בסוף התפילה שאין ב( 

אומרים אחריו כלום, וֹכה דברי ָמרי שם: "ולפיכך כל יום שמתפללין 
שחרית ומוסף, אין לומר תתקבל אחר שחרית, אלא אחרי מוסף. 
וכך מנחה ומעריב אין אומרין תתקבל אחרי מנחה אלא אחרי 

" וכך הוא מנהגנוהעתיקים. ערבית. וכך הוא הסדר בכל סידורי תימן 
-)ההדגשות במקור(. נדגיש שָמרי מעיד שכך הוא הסדר בכל סידורי

ניתן להוסיף, כי המעיין ג( תימן העתיקים, ונשוב לנקודה זו בהמשך. 
בתוכנה של התוספת "תתקבל" וכו', ימצא בה מאפיינים שמתאימים 
לסוף התפילה, כגון "יהא שלמא רבא" או "לחיים ולשלום", 

מרמזים על כך שמקומה בסוף כל התפילה כפי ש"עושה שלום ש
במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו" וכו', מקומו בסוף תפילת העמידה. 
כמו כן נראה, כי לא לחינם נהגו יהודי תימן לזרז זה את זה ביציאתם 

הכנסת במטבע הלשון "לחיים ולשלום", שמבטא את סוף -מבית
 ת.הכנס-חובות התפילה ויציאה מבית

 תימן העתיקים-סידורי

ד"ר משה גברא חקר נושא זה בתוך ספרו הגדול "מחקרים בסידורי 
 (, להלן מסקנותיו:159תימן" )עמ' 

, ובתכלאל ר"י בשירי משנת 1498בתכלאל הקדום משנת רנ"ח  א(
)=תכלאל קדמונים( המייצגים מסורות עתיקות כתוב:  1618שע"ח 

. לאור דברי הרמב"ם וָמרי )"פקט"( "בלבד"ואומר יתגדל ויתקדש 
 נראה ברור שכוונתם שיש לומר קדיש ללא תתקבל.

, כתוב במפורש: "ואומר 1642שבזי משנת ת"ב -בתכלאל משתאב( 
 ", כלומר אומר קדיש ללא תתקבל.עד לעילאקדיש 

היד הקדומים נכתב לומר "קדיש", ומ' גברא העיר שם: -ברוב כתביג( 
הדבר פשוט שהכלל הוא: בכל "ולא מפורט איזה קדיש". לדעתי 

היד הקדומים שנכתב "קדיש" סתם, מדובר בקדיש -מקום בכתבי
, שהרי בכל מקום שרצו קדמונינו ללמדנו שמדובר ללא תתקבל

"קדיש ולקדיש דעתיד קראו "קדיש בתרא", בקדיש תתקבל קראו לו 
. כלל זה תואם את עדות ָמרי לעיל, וקרוב לוודאי שעל סמך דרבנן"

בשונה מדברי  תב את עדותו. לפיכך נראה לי פשוט וברור,כלל זה כ
פירטו לנו באיזה  כן שנכתב בהם קדיש סתם היד-שרוב כתבי גברא,

קדיש מדובר, והוא קדיש עד לעילא, והוא אינו "חצי קדיש" אלא 
הוא קדיש שלם ומושלם, וכפי שעולה בבירור מפסיקת הרמב"ם 

 בהלכות תפילה )יב, כ(:

"כיצד סדר הקריאה בתורה עם התפילה, כל יום שיש בו תפלת 
, ומוציא קדישמוסף, אחר שיגמור שליח צבור תפלת שחרית אומר 

 קדישתורה למקומו ואומר -תורה ]...[ וכשגומרין מחזיר ספר-ספר
ומתפללין תפלת מוסף. וימים שיש בהן מפטיר ומוסף נהגו לומר 

העיר ָמרי: "עד 'דאמירן קודם שיעלה המפטיר". וגם כאן  קדיש
בעלמא ואמרו אמן' ואין אומרין תתקבל אלא בקדיש בתרא שאין 
אומרים אחריו כלום, אלא נפטרין לבתיהן" )אות ס(. ולדאבוננו, 
נו יהמושג המאוחר יחסית "חצי קדיש" שיבש את הבנתנו ויחס

 לקדיש לעילא, ואולי מכאן השתבשה גם ההלכה.
אלים קדומים שנאמר בהם שיש לומר מ' גברא מציין כעשרה תכלד( 

"קדיש" או "קדיש עד לעילא" או "קדיש בלבד", ושני תכלאלים 
שבהם נכתב "קדיש בתרא" ואחד שנכתב בו "קדיש שלם". פירטנו 

, נכתב: 1680בתכלאל משנת ת"ם ( 1להלן את שלושת האחרונים: 
תורה", וגם מכאן -ומוציא ספר קדיש ובתרא"וכשגומר התפלה אומר 

דנו שכאשר רצו קדמונינו ללמדנו שמדובר בקדיש תתקבל כתבו למ
ראוי לשים לב לתכלאל הר"י ונה. מ' גברא ציין,  (2במפורש "בתרא"; 

, נכתב לומר "קדיש" בלבד, 1597שבמהדורתו הקדומה משנת שנ"ז 
ואילו במהדורה מאוחרת שלו מאמצע המאה הי"ז, נכתב: "ואומר 

גם מכאן נלמד, שכאשר רצו תורה", ו-ומוציא ספר קדיש בתרא
ללמדנו שמדובר בקדיש לעילא שהוא שלם ומושלם, כתבו "קדיש" 
בלבד, ואלו כאשר רצו ללמדנו שמדובר בקדיש תתקבל כתבו "קדיש 

, נכתב: "וגומר התפילה ואומר 1618בתכלאל משנת שנ"ח ( 3בתרא"; 
 קדיש שלם", וגם מכאן נלמד ש"קדיש" סתם הוא קדיש עד לעילא.

וד כותב שם מ' גברא: "קשה להכריע מה היה המנהג הקדום עה( 
בתימן ]...[, ויש שנהגו לומר קדיש שלם תתקבל ]...[, כיון שמנהג 
ספרד לומר קדיש שלם תתקבל, וכך נעלם לו המנהג ]...[ לומר חצי 
קדיש". מדבריו למדנו את הסיבה להכחדת הנוסח הקדום ולהוספת 

ספרד. ואם איש -סידוריתתקבל שלא במקומה, והיא השפעת 
האמת, רבנו הרמב"ם הספרדי, זנח את נוסח ספרד ואימץ את נוסח 
תימן הקדום, נבוא אנחנו, בנים ליהדות תימן המעטירה, נשליך את 

 נו את נוסחי ספרד ללא הבחנה?יעטרתנו המפוארה, ונאמץ לחיק

 מסקנת הממצאים
שהוא  התפילה של הרמב"ם-לדעתי ניתן היה בהחלט להסתפק בסדר

המייצג הקדום ביותר והנאמן ביותר למסורת התפילה של אבותינו 
רי צמודים אליו, הקדושים והטהורים, וכל שכן שדברי איש האמת מָ 

מאירים ומזהירים ביפעתם. מכל מקום, ָהראינו לדעת כי גם ברוב 
היד הקדומים הדין כן. מ' גברא מסיים את חקירתו -מכריע מכתבי

ום מי שנוהג לומר חצי קדיש", ואני סובר, במלים: "ולא נותר הי
אדרבה, במקום שאין אנשים שמנציחים את מסורת אבותינו 
הקדמונים, מצוה רבה להתאמץ ולהשתדל להשיב את עטרתנו 
המפוארה על כנה, ולאמץ לחיקנו את נוסח התפילה הקדומה הזכה 

 והברה.

 ידידנו היקר !יראִ מֵּ תודה לרב הַּ 
 מאיר עפארי הי"ו

יבורך ממקור הברכות ויזכה 
 לברכת אבות
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